зАтвЕрджую:
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.l.комiсi.l.

Л.В.Коршакова
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27 листопада 2020 року, 09.00

м.Запорiжжя

присутн1:
В.о.начальника управлiння соцiального захисту насет[ення мiсько.і. ради (органiзатор
конкурсуГ Озьорна 1.В.

Голова конкурсно.і. комiсi.і. - Коршакова Л.В.,
соцiального захисту населення мiсько.і. ради

заступник

начапьника управлiння

Заступник голови Itонкурсно.і. комiсi.і. - Чехранова О.В., начальниіt планово-економiчного
вiддiлу управлiння соцiального захисту населення мiсько.і. ради
Секретар

конкурсно.і.

комiсi.і.

-

Рибицька

О.В.,

т-оловний

спецiалiст-юрисконсу7[ьт

загального вiддiлу управлiння соцiального захисту насегіення мiсько.і. ради

Члени конкурсно.L. комiсi.і.:

3ахарченко В.М. - головний спецiаjіiст вiддiлу грошових випjlат та компенсацiй
управлiння соцiального захисту населення мiсько.і. ради по Вознесенiвсыtому району

Лисенко О.В. - начальник вiддiлу фiнансування програм соцiального захисту населення
управлiння з питань фiнансування програм соцiального захисту насетіення. житловокомунального господарства, транспорту та об'сктiв бюджету розвитку департаменту
фiнансово.і. та бюджетно.і. полiтики мiсько.і. ради
Лоцман С.Л. - депутат Запорiзько.і. мiсько.і. ради

Руденко Н.А. - начаj]ьник вiддiлу прийому громадян та мiських соцiальних програм
управлiння соцiального захисту населення мiсько.і. ради
Сiлiн М,М. - депутат Запорiзько.і. мiсько'і. ради
Таран Р.О. -депутат Запорiзько.і. мiсько.і. ради

Черниш I.В. - заступник директора департаменту - начаjтьник управлiння культури
департаменту культури i туризму мiсько.]. ради

Широкова 1.В. - заступник начальниI{а
соцiального захисту населення мiсько.і. ради

планово-економiчного

вiддiлу управлiння

Юхимчук Л.П. -голова Запорiзького обjтасного Фонду милосердя i здоров'я

порядок дЕнний :
1. Вступне слово щодо Порядку вiдбору громадських органiзацiй для надання
фiнансово.і. пiдгримки за рахунок коштiв бюджету мiста.
2. Розгляд конкурсних пропозицiй громадських органiзацiй дjlя надання фiнансово.і.
пiдтримки за рахунок коштiв бюджету мiста на 2021 рiк, пiдсумок результатiв.

З. Передбачення коштiв для громадських органiзацiй на оплату енергоносi.і.в у 2021
роцi у зв'язку з очiкуваним пiдвишенням тарифiв.
1. СЛУХАЛИ:

В.о. начальника управtliння Озьорну I.В. щодо надання фiнансово.і. пiдтримки

1ромадсшм об'€днанням ветеранiв вiдповiдно до Порядку

використання

коштiв,

передбачених в еюджетi мiсIа на фil!ансову пiдтримку громадських об'сднань ветеранiв,
затвердженого рішенням виконавчого комiтету Запорiзько.і. мiсько.і. ради вiд 27.08.2018

№402.
Зауважила, що члени конкурсно.і. комiсi.і. з вiдбору зобов'язанi не допускати
конфлiкту iнтересiв пiд час розгляду документiв вiд 1іэомадських органiзацiй. Перед

початком розгляду документiв член конкурсноi. комiсii. з вiдбору зобов'язаний повiдомити
про наявнiсть конфлiкту iнтересiв та надати пояснення щодо обставин, якi можуть

перешкоджати об'€ктивному виконанню ним обов'язкiв.
2. СЛУХАЛИ:

Коршакову Л.В., яка запропонуваjта членам комiсi.і. взя" участь у обговореннi конкурсних

пропозицiй та проголосувати по кожнiй з них щодо розмiру та доцiльностi наданих

пропозицiй,
1) Запорiзька мiська органiзацiя iнвалiдiв вiйни та Збройних Сил

- розмiр

фiнансово.і. пiдтр"ки 46 000,00 грн.

Щодо

пuтання,

®шесеного

пllоголосувалu одногоіюсно «за».

на

голосування,

.Ijюнu

конкурсно.i

комiсй

ВИР1ШИЛИ: надати фiнансову пiдтримку Запорiзькiй мiськiй органiзацi.і. iнвалiдiв
вiйни та Збройних Сил на 202 1 рiк у розмiрi 46 000,00 1рн.
2) Заводська районна органiзацiя iнвалiдiв вiйни та Збройних Сил Украi.ни
м.Запорiжжя -розмiр фiнансово.і. пiдтримки 45 000,00 Iрн.

Щодо пuтання, винесеного
проголосували одноzолосно «за».

на

голосування,

чU.е;u

конкуіIсно.і

комiсй

ВИР1ШИЛИ: надати фiнансову пiдтримку 3аводськiй районнiй органiзацi.і. iнвалiдiв
вiйни та 3бройних Сил Укра.і.ни м.3апорiжжя на 2021 рiк у розмiрi 45 000,00 грн.
З) Органiзацiя iнватIiдiв вiйни та Збройних Сил О]Iександрiвського району
м.Запорiжжя -розмiр фiнансово.і. пiдтримки 46 000,00 грн.

Щодо пuршння, винесеного
проголосували одноголосно «за».

на

голосування,

чле;u

конкурсно.t комiсШ

ВИР1ШИЛИ: надати фiнансову пiдтримку органiзацi.і. iнвалiдiв вiйни та Збройних
Сил Олександрiвського району м.Запорiжжя на 2021 рiк у розмiрi 46 000,00 грн.
4) Органiзацiя iнвалiдiв вiйни та 3бройних Сил Вознесенiвського району - роЗмiр
фiнансово.і. пiдтримки 45 000,00 грн.

Щодd пuр.ання, вшесеного
проголочвали одгLоголосно «за».

на- голосування,

чUіенu

конку|]сно.l

комlсН

ВИР1ШИЛИ: надати фiнансову пiдтримку органiзацi.і. iнвалiдiв вiйни та 3бройних
Сил Вознесенiвського району на 2021 рiк у розмiрi 45 000,00 грн.
5) Громадська органiзацiя iнвалiдiввiйI+и, 3бройних Сил та учасникjв бойових дiй

Хортицького району м.Запорiжжя - розмiр фiнансово.і. пiдтримки 47 000,00 грн.

Щодо

пuрtання,

винесеного

проголосували одноголосно «за>>.

на

голосування,

чLі.еш -конкурсноI

ко;iсН

ВИРIШИЛИ: нада" фiнансову гIiдтримку громадськiй органiзацi.і. iнваjтiдiв вiйни,

Збройних Сил та учасникiв бойових дiй Хортицького району м.3апорiжжя на 2021 рiк у
розмiрi 47 000, 00 грн.

6) Запорiзька органiзацiя ветеранiв вiйни (однопоjlчан) - розмiр фiнансово.і.
ТТiПТі`tі`ftп]
4< ПП^ ^Пгрн.
_..
пiдтримш 46 000.00

Щодо nuтання, вше;еного на голосуваIіняі, щ.енu конкурсно.l комiсН

гIроголосувалu одноголосно «за>>.
ВИР1ШИЛИ: надати фiнансову пiдтримку 3апорiзькiй органiзацi.і. ветеранiв вiйни
(однополчан) на 2021 рiк у розмiрi 46 000,00 грн.

7) Громадська органiзацh «Спij]ка iнвалiдiв, ветеранiв вiйни та працi» Заводського

районум.Запорiжжя-розмiрфiнансово.і.пiдтримі{и40000,00грн.

#пО:,О.пп.%:uалН."^Яп.^.:^u::::НОГ;
. ніа го;;;;в-;:;.;;`.. :еЧ;;'VUк:нПЬрсны юмiсЕ
прогоіюсували
одноголосно «за».
ВИР1ШИЛИ: надати фiнансову пiдкримку громадськiй орI.анiзацi.і. «Спijlка
iнвалiдiв,ветеранiввiйнитапрацi»3аводськогорайонум.Запорiжжяна2021рiкурозмiрi
40 000,00 грн.

8) Запорiзьке мiське. об'сднання Укра.1.нсько.і. Спi]Iки ветеранiв Афганiстану-

розмiр фiнансово.і. пiдкримки 70 000,00 грн.

#^Олд,Оолп.:u^%^Н.±..^^:^uГ::ёНОГО
На iоло*анж, чU.енu конкуllсно.і комiсн
. проголосували
одногоіюсно «заі>.
ВИР1ШИЛИ: надати фiнансову пiдтримку 3апорiзькому мiському об'сднанню
Украi.нсько.і.СпiлкиветеранiвАфганiстануна2021рiкурозмiрi70000,ООIрн.

9) Спijlка ветеранiв Афганiстану 3апорjжжя - розмiр фiнансово.і. пiдтримки
80 000,00 грн

ТлО,:.Оo„н:u^:.:^Н.±.._^:_uН::еНОго
rlllоголосувалu
одноголосно «за».

на

гоJ.осуваіні",

чі.енu

конкурсноi

ком.юН

ВИР1ШИЛИ:надатифiнансовупiдтримкуспijlцiветеранiвАфганiстану3апорiжжя
на 2021 рiк у розмiрi 80 000,00 Iіэн.

10) Громадська органiзацiя «Спiлка ветеранiв Афганiстану та осiб з iнваі]iднiстю

внаслiдоквiйниЗаводськогорайонум.'Запорiжш»розмiрфiнансово.і.пiдтримюI
48 000,00 грн.

#^олд.о..п.:u^:.:^п.±_,^_:_u:::еного
проголосували
одноголосно «за».

на

гоI.осуваіння,

чU.енu

конкурсно.і

комiсН

ВИР1ШИЛИ: надати фiнансову пiдтримку кромадськiй органiзацi.і. «Спiлка
ветеранiв Афганiстану " осiб з iнвалiднiстю внасjliдок вiйни Заводського району
м.3апорiжжя» на 2021 рiк у розмiрi 48 000,00 Iіjн.

11) Громадська органiзацiя «Украi.нська Спiлка ветеранiв Афганiстану (воi.нiв-

iнтернацiоналiстiв) Комуна|эського району» - розмiр фiнансово.і. пiдтримки
150 000,00 грн.

Чло^:.о.~_.:u^:.::_н_я_,_
__вунесеного
проголосувал
и однЬголосно «за».

на

гоI.осуоання.

чU.енu

конкурсноl

комiсН

ВИР1ШИЛИ: надати фiнансову пiдкримку громадськiй органiзацi.і. «Укра.і.нська
Спijlка ветеранiв Афганiстану (воi.нiв-iнтернацiоналiстiв) Комунарського району» на 2021
рiк у розмiрi 1 50 000,00 грн.

12) Спiлка ветеранiв Афганiстану Шевченкiвського району -'ро3мiр фiнансово.і.
пiдтримки 48 000,00 1іэн.

Щодо

пuтання,

винесеного

на

голосування,

члени

конкурсно.і

комiсi[

проголосували одноголосItо «за».
ВИРIШИЛИ: надати фiнансов.v пiдтримку спiлцi
Шевченкiвського району на 2021 рiк у розмiрi 48 000.00 грн.

ветеранiв

Афганiстану

13) Запорiзька мiська органiзацiя ветеранiв Укра.і.нh -розмiр фiнансово.і. пiдтримки
490 000,00 грн.

Щодо

гIuтання,

винесеного

на

голосування,

члени

конкурсно.l

комiсіН

проголосуваіі и одноголосгtо «за ».
ВИР1ШИЛИ: надати фiнансову пiдтримку Запорiзькiй мiськiй органiзацi.і. ветеранiв
Укра.і.ни на 2021 рiк у розмiрi 490 000,oo грн.

14)Громадська органiзацiя «Заводська районна органiзацiя ветеранiв Укра.і.ни
м.Запорiжжя>г розмiр фiнансово.і. пiдтримки ] 20 000.00 грн.

Щодо

пuтання,

винесеного

на голосування,

проголосуваіш одноголосгIо «за».

члени

конкурсноl

комiсН

ВИР1ШИЛИ: надати фiнансову пiдтримку громадськiй органiзацi.і. «Заводська
районна органiзацiя ветеранiв Укра.і.ни м.3апорiжжя» на 2021 рiк у розмiрi 120 000,00 Iіэн.
15)Громадська органiзацiя
«Олександрiвська районна органiзацiя ветеранiв
Укра.і.ни м.Запорiжжя» -роз,мiр фiнансово.і. пiдтримки 120 000,00 грн.

Щодо

пuтання,

винесеного

на

голосування,

члени

конкурсно.l

комiсI~[

проголосуваіі и одгіоголосно «3а».
ВИР1ШИЛИ:
надати
фiнансову
пiдтримку
громадсыtiй
органiзацi.і.
«Олександрiвська районна органiзацiя ветеранiв Укра.I.ни м.Запорiжжя» на 2021 рiк у
розмiрi 120 000,00 грн.

16) Громадська органiзацiя «Комунарська районна органiзацiя ветеранiв Укра.і.ни» розмiр фiнансово.і. пiдтримки 120 000,001рн.

Щодо пuтання, винесеного
nроголосувоIлu одноголосно «за».

11а

голосування,

.uіеI.u

конкурсно.i

комiсі~l

ВИР1ШИЛИ: надати фiнансову пiдтрI"Itу громадськiй органi3ацi.і. «Комунарська
районна органiзацiя ветеранiв Укра.і.ни» на 2021 рiк у розмiрi 120 000,00 грн.

17) Громадська органiзацiя «днiпровська районна органiзацiя ветеранiв УItра.I.ни

м.Запорiжжя» - розмiр фiнансово.і. пiдтрі"ки 120 000,00 грн.

Щодо

пuтання,

вuнесено2о

на

голосуван1{я,

члени

конкурсно.l

комiсii

гIl]оголосувалu одногогIосIIо «за».
ВИР1ШИЛИ: надати фiнансову пiдтримку громадськiй органiзацi.і. «днiпровська
районна органiзацiя ветеранiв Украi.ни м.Запорiжжя» на 2021 рiк у розмiрi 120 000,00 грн.
18)Громадська органi3ацiя «Вознесенiвська
районна органiзацiя
Укра.і.ни» -розмiр фiнансово.і. пiдтримItи I 20 000.00 грн.

Щодо

nuтання,

винесеного

1Iа

гоііосування,

члени

ветеранiв

конкурсноil

комiсiii

гIроголосувагIu одноголосно <<за]].
ВИР1ШИЛИ: надати фiнансову пiдтримку громадськiй органiзацi.і. «Вознесенiвська
районна органiзацiя ветеранiв Укра.і.ни» на 2021 рiк у розмiрi 120 000,00 грн.

19) Громадська органiзацiя «Хортиuька районна органiзацiя ветеранiв Укра.і.ни» -

розмiр фiнансово.і. пiдтримки 120 000,00 грн.

Щодо

пuтання,

вuнесеIIого

на

голосуванняі,

члени

конкурсноl

комiсIil

проголосували од1Iоголосно «за >>.
ВИР1ШИЛИ: надати фiнансову пiдтримку громадськiй органiзацi.і. «Хортицька
районна органiзацiя ветеранiв Укра.і.ни» на 2021 рiк у розмiрi 120 000,00 грн.

20)Громадська органiзацiя «Шевченкiвська районна органiзацiя
Укра.і.ни» -розмiр фiнансово.і. пiдтримки 120 000.00 грн.

Щодо

пuтання,

винесеного

на

голосування,

члени

ветеранiв

конкурсндii

комiсК

проголосуеаіIu одгIоголосно «за».
ВИР1ШИЛИ: надати фiнансову пiдтримку громадськiй органiзацi.і. «Шевченкiвська
районна органiзацiя ветеранiв Укра.і.ни» на 2021 рiк у розмiрi 120 000,00 грн.

3. СЛУХАЛИ:

Чехранову О.В., яка запропонувала в зв'язку з очiкуваним пiдвищенням тарифiв на
енергоносi.і. у 2021 роцi передбачити кошти у розмiрi 50 тис.грн. для опт1ати енергоносi.і.в

громадськими органiзацiями.
Щодо nuтантIя, вuгIесеного
гIроголосуваіш одіIоголосно «за».

гIа

голосування,

чj.енu

конIqірсноi

комiсIН

ВИР1ШИЛИ: передбачити кошти у розмiрi 50 (п'ятдесят) тис.1іэн. для оплати
енергоносi.і.в громадськими органiзацiями у 2021 роцi.

Склад конкурсно.і. комiсi'і. :

Голова конкурсно.і. комiсi.і.
ЗаступниIt голови конкурсно.і. комiсi.I.

Секретар конкурсно.і. ком iсi.і.

Члени конкурсно.і' комiсi.і.:

Коршакова Л.В.
,,+

Чехранова О.В.
Рибицька О.В.

